
 
 
     Oslo, 18.11.2020 

REFERAT, STYREMØTE NR. 9, 2020 

Tid / Sted: 18.11.2020, kl. 12:00— 13:30 / TEAMS. 

  
Til stede:  

Sigurd Grande, Leder 
Mads Aulie, Bærum, Leder Utvalg for drikkevann -og Vannmiljøtiltak 
Knut Bjørnskau, Leder Utvalg for Miljøovervåkning 
Nils Erik Pedersen, Ås 
Toril Giske, VAV Oslo 
Line Kristin Haug, Sekretær 

 
 
Møtereferat: 

 

1. Referat fra styremøte 22.10.2020 

-  Referatet godkjent. 

2. Utvalg for Drikkevann- og vannmiljøtiltak 

- Arbeid med reservevannforsyning. Årets siste utvalgsmøte ble holdt rett før styremøtet. 
Sigurd deltok for å orientere om hva VAV har gjort og tenkt vedr reservevannforsyning og 
avtaler/ rammene med nabokommunene. Det er laget flere rapporter om reservevannforsyning 
på tvers av kommunene. Utvalget ønsker å ta en pådriverrolle for videre samarbeid. Forslag: 
vannprodusentene er sentrale aktører. Forslag om å samle produsentene, og få deres innspill. 

Se på avtaler og føringer som foreligger. Dette er tekniske, strategiske og juridiske spørsmål. 
Utvalget skal også kontakte Lars Hem vedr. rollefordelingen og muligheter. Sigurd tar opp 
innspillene til Nils Erik med Lars Hem. Det ble bemerket at regionale spørsmålene skal tas 
opp i styret.  

- DV-system i kommunen. Sendt ut et anbud og det er nå kommet inn et tilbud fra et 
konsulentselskap. Saken følges opp i løpet av uken. 

- Sandfang i kommunene. Sak følges opp etter jul i utvalget, med presentasjon fra Asker 
kommune og muligens også Statens vegvesen. Forslag om å også invitere inn Fylkesmannen, 

status etter pålegget. Risikovurderingen til NGI er klar 1.2,21; denne rapporten vil bli 
spennende og relevant for dette utvalget også. Da har man noen håndfaste, nye fakta å 
forholde seg til, og kan stake ut mulige oppfølgingsprosjekter.  

 
3. Utvalg for miljøovervåking 

- Prosjektet forurensede sedimenter i indre Oslofjord. 2 statusmøte ble avholdt på mandag. 
Dataen er samlet inn. Småbåthavnene har stor betydning, antydes det i det foreløpige 

resultatet. Avrenning fra veier er antagelig også utslagsgivende. Vi ser frem til endelig 
rapporten, som ferdigstilles i januar 2021. NGI skal også gjøre noe på foraminiferer, med 
henblikk til tidligere Fagrådet rapport. Dette blir en viktig rapport. Line sender følgende 
rapporter til styret; biografiske kart og presentasjonen til NGI-Gøril. Innspill: vi bør ha er 
innsalg til media når rapporten foreligger. Miljøgifter er et spennende tema. Vi ønsker et 
popularisert sammendrag som vi kan brukes til pressemeldinger og linkende. Forslag om å 
invitere til dialog med direktoratet vedr videre kommunikasjon ut til publikum.   



 
- NIVA. Ferrybox: Utvalget valgte en av opsjonene, men NIVA har meldt om utfordringer da 

ferjen er lagt til kai. Positive til gjennomføring når ferjen er i drift igjen, mens NIVA jobber 
med alternativer. Vi venter fortsatt på nytt faktaark-utkast fra NIVA, og har meldt at dette er 
ønskelig å ha klart innen årsslutt. Ellers har fakturering har vært en utfordring. Vi har flere 
prosjektet med NIVA, med opsjoner og ulike aktiviteter. Dette må følges opp og ryddes opp. 
Aksjon: Line lager en forslagsliste til NIVA, sendes til Toril, Knut og Sigurd, og så videre til 
NIVA.  

- Oslofjordmodellen. Modellen må kvalitetsiktes. Spørsmål om det blir en mini-konkurranse 
eller en større anbudsrunde? Det er et spørsmål om hva vi spør om, og om det kommer over 
100 000. Men det er vanskelig å fastslå akkurat hva bestillingen skal inneholde, da 
alternativene er mange. Kanskje snakk om en rammeavtale med et selskap? Det er flere 
muligheter. Aksjon: Knut, Toril og Line jobber med et konkret forslag som de tar opp til styret 

- Mulig prosjekt med UiO. Ketil Hylland har foreslått et prosjekt om fiskebestanden. Mulig å 
sjekke fiskearter (eDNA i vannprøver) i Oslofjorden. Utvalget sjekker nå ut muligheter for å 

få en faglig presentasjon om eDNA. Kan dette brukes på en god måte, og er dette en 
fremtidsrettet metode. Toril har sendt en epost til NINA. Fisk o.l avgir en del DNA og kan gi 
informasjon, mens krepsdyr avgir lite og er vanskelig å kvantifisere. Utvalget hører med 
Miljødirektoratet om dette er relevant, med henblikk på veiledere o.l.  
 

4. Informasjon/aktivitet 

- Årsmøtet oppsummering. Ingen nye innspill. Det er satt av penger i budsjettet for 2021 om 

vi må ha møtet digitalt og dermed påkoste oss et mer proft til neste år. Usikkert hvordan 
situasjonen ser ut til sommeren. Forslag om å legge referatlink på side om Fakta om Fagrådet. 
Line har lagt til dette. 

- Sammensetning Fagutvalget 2021. Det skal ikke være dobbelt opp med representanter fra 
samme kommune i utvalgene. Det er 2 fra Asker i utvalg for Drikkevann og vannmiljøtiltak, 
men i praksis er det bare 1. Det er også to stykker fra Nordre Follo i miljøovervåkning. 
Permisjon: Hva gjør vi med folk i permisjon? Magnus fra Miljøutvalg skal i permisjon til juli 
2021. Utvalget ser på mulighet for vara. Pensjon: Wenche slutter mars 2021. Styret foreslår 

hun sitter i vervet ut mars 2021, og velger ny representant til styret på årsmøtet. Det kom også 
forslag om å ta opp noen fra BEVAS i Miljøovervåkingsutvalget. Sigurd hører med BEVAS 
vedr. representant.  

- Planlegging 2021. Møteaktivitet og prosjekter. Hva skal målene for 2021 være? Bør det 
lages en arbeidsplan for neste år? På neste styremøte bør vi ha en plan og diskusjon om 2021. 
Her er blant annet risikovurderingen er viktig for 2021. Kvalitetssikring av Oslofjordmodellen 
er også viktig, ikke minste sentralt for videre arbeid. Strategi 2010 er fulgt opp med strategi 

2030. Det ble fremmet forslag om evaluerings- og strategiseminar i 2021. Til dette kunne det 
vært nyttig å få strategisk hjelp til evaluering. Forslag om at Haakon Thaulow kan bidra til å 
bistå her. Utfordrer også utvalgene til å tenke på hva som bør fokuseres på i 2021, til neste 
styremøte i tidlig desember.  

- Arkiv. Line har vært i kontakt med Arkivverket og med Arkiv VAV. Arkiv VAV er positive 
til at Fagrådet kan arkivere i VAV sitt P360 system. De snakket også om å digitalisere hele det 
fysiske arkivet til Fagrådet, og å ta vare på det fysiske arkivet til Fagrådet på et arkivvennlig 

sted (ikke fare for brann, vannskader etc.). Line avventer svar fra kommuneadvokaten Oslo for 
veiledning. Line kommer tilbake til styret vedr. evt kostnader.  

- Økonomi. Forslag om å ha en oppsummering av økonomisk status hvert halvt år.  
 
5. Eventuelt 

- Oppstrømsarbeid. Kartlegging og risikovurdering av påslipp. Sigurd fortelle at Fylkesmannen 
har anmodet kommunene og VEAS om å samarbeide om kartlegging og risikovurdering av 
påslipp. Et mulig tema for samarbeid for utvalget?  

 

https://www.nina.no/V%C3%A5re-fagomr%C3%A5der/Milj%C3%B8overv%C3%A5king-i-vann/Milj%C3%B8-DNA


 
6. Møteplan høsten 2020 

• Fredag 28. august  

• Onsdag 23. september 

• Torsdag 22. oktober 

• Onsdag 18. november 

• Onsdag 9. desember   
 

 


